
Miljösupport
Vill du bli en av våra stjärnor på Abstracta? Då kan tjänsten som Miljösupport vara något för dig. 
Abstracta satsar på hållbarhet och vi vill nu utöka våra resurser inom området och söker därav en driven 
och engagerad medarbetare som kan bidra i det viktiga hållbarhetsarbetet. 

Om tjänsten:
Tjänsten kommer bestå utav att stödja säljare och kunder med hållbarhetsrelaterade frågor kring Abstrac-
ta och våra produkter. Arbetet kommer utöver detta även handla om att utfärda dokumentation kopplat 
till arbetet, till exempel miljövarudeklarationer, ansökningar till Möbelfakta och Svanen.  I tjänsten ingår 
också att administrera och dokumentera information kring koldioxidavtryck för våra produkter och proces-
ser med målet att vara klimatneutrala 2030. 
Tidigare kunskaper inom miljöområdet är meriterande men inte nödvändiga. 
Du kommer att tillhöra Produktutvecklingsavdelningen och därigenom ha ett nära samarbete med vår 
Miljösamordnare.  

Personliga egenskaper: 
Som person ser vi gärna att du är positiv, drivande, noggrann, serviceinriktad och strukturerad men fram-
förallt ha ett stort intresse och engagemang för att lära dig nya saker. Det är också av vikt att du är duktig 
på att samarbeta, såväl med våra kunder som medarbetare. 

Kompetens: 
Du ska ha god datorvana specifikt i Excel samt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. 
Erfarenhet av Microsoft Navision är meriterande. 

Anställningsform: 
Tjänsten är en projektanställning på 100 % i 6 månader, därefter kan det bli aktuellt med en förlängning. 
Placeringsort är Lammhult.
Du kan ställa frågor om tjänsten till Erik Graesén, Produktutvecklingschef, på 0472-26 96 20.

Sista ansökningsdag: 23 april

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. 
Så skicka in din ansökan redan idag! 

Välkommen med din ansökan till erik.graesen@abstracta.se och alina.carlsson@lammhultsdesigngroup.se

Märk din ansökan: Miljösupport

Som en del av Lammhults Design Group AB är Abstracta marknadsledande i Norden inom inredningsakustik. Vi, 
tillsammans med framgångsrika designers, utvecklar produkter för att skapa bättre ljudlandskap för olika typer av 
miljöer. Dessa produkter säljs till återförsäljare och arkitekter runtom i hela världen.


